
Stań na skraju Rynku – widok jak marzenie, 
w wyobraźni zobacz ważne wydarzenie.
W darze od mieszkańców Pułk sztandar (1930) otrzymał,
defiladę żołnierzy gen. Rydz-Śmigły podziwiał.
Świętowało wojsko razem z mieszkańcami, 
przybyłymi na Rynek całymi rodzinami. 

Wzdłuż Rynku kamienic, prosto w dół maszeruj, 
do domu narożnego szybciutko się kieruj.
Zapisz jego numer, gdzie dwie paszcze rozwarte, 
literki do hasła są w nim zawarte.
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Skręć w prawo a dojdziesz do skweru, 
gdzie kamień ogromny,

upamiętniający pleszewskich
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                                                                        niezłomnych. 
Jedna z drużyn pamięć o Pułku pielęgnuje,
pod jego patronatem sprawnie funkcjonuje. 
Grupa rekonstrukcyjna, plac i ulica jego imieniem  
                                                                           się nazywa, 
bo historia o nim jest w mieście wciąż żywa.

Teraz uwaga! Zadanie! Nie pomyl wyniku!
O dwóch rocznicach wspominają tablice na pomniku.
Wykonaj odejmowanie i wynik tak obliczony, 
przez liczbę kul w herbie musi zostać pomnożony.
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Zapamiętaj go dobrze, możesz zanotować, 
jeszcze go dzisiaj będziesz potrzebować. 

Idź wzdłuż muru szkoły i parku miejskiego, 
będącego miejscem odpoczynku niedzielnego. 
Podążaj prosto, w dali budynek dworcowy zobaczysz, 
który dalszej drogi kierunek Ci wyznaczy.

Pasy, które mijasz – pod nimi rzeka Ner płynie,
z podziemnego strumienia Pleszew również słynie. 
Niegdyś rzeczka młyńskie koła napędzała,
a potem w kanał zamknięta została.

Przy budynku dworca parowóz stoi stary,
tu się zaczęły żołnierskich rodzin wojenne koszmary. 
1 września 1939 roku ewakuowani pospiesznie, 
szukając ratunku pod Lwów dotarli bezpiecznie.
Lecz 9 września, gdy mężowie nad Bzurą walczyli,
w Komarnie podczas nalotu, ich bliscy życie stracili. 

Stań przy lokomotywie, która ma
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                                                                                                                                      reflektory, 
idź chodnikiem prosto, później przejdź przez tory.
Maszeruj dalej, znajdź pomnik wysoki,
strzelisty, smukły, sięgający po obłoki.

Dwie tablice na pomniku się znajdują, 
wartość dla Polaków najwyższą wskazują.
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Spójrz jeszcze na bramę kościoła, lekko do góry, 
i z dala dostrzeżesz dwie stare figury.
W narożach Rynku przed wojną stały,
na przemarsze Pułku z góry spoglądały. 

Zostaw pomnik po stronie lewej,
krokiem raźnym podążaj przed siebie, 
gdzie droga ku wzniesieniu się kieruje,
co nawet nazwa ulicy wskazuje. 

Na budynku ceglanym herb Taczanowskich się znajduje,

kroków pod górę zrobić Ci proponuję.
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Pospiesz się, by dojść porą niezbyt późną,
do budynku zwanego tutaj Starą Kuźnią.

Tu podczas wojny, dawni żołnierze pułkowi,
podjęli akcję przeciwko okupantowi. 
Tablica na budynku historię tę odkrywa,
dzięki temu pamięć o nich jest nadal żywa. 

Idź wzdłuż budynku, gdzie Muzeum się znajduje,

to miejsce, w którym dawne
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                                                                      się prezentuje.
Przejdź do końca ulicy i wybierz to przejście, 
gdzie dwa drzewa zapraszają na czerwoną ścieżkę. 
Twoje nogi niech w prawo się kierują
i na niewielką polankę po chwili zawędrują. 

Idź teraz drogą, która lekko opada,
bo historie z nią związane poznać wypada.
Tutaj oficerowie z rodzinami mieszkali, 
a naprzeciwko pleszewianie stadion wybudowali. 

Do tej decyzji dowódca Mozdyniewicz się przyczynił 
i nowoczesnym obiektem boisko uczynił. 

Ważne wydarzenia tablice upamiętniają, 
znajdź tę, którą cztery orły trzymają.
Wśród ofiar są naszego Pułku oficerowie.
Gdzie zginęli? Tablica Ci podpowie: 
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Kościół farny, który widzisz, żołnierzy przyjmował,
gdy na mszę co niedzielę Pułk paradował. 
Przejdź dalej po pasach – alejka cię pokieruje,
w miejsce, gdzie postać Matki Boskiej się znajduje.
Ta figura była świadkiem wydarzeń doniosłych,
mających wpływ na życie młodych i dorosłych. 

Na Rynku odbywały się przysięgi i parady,
będąc wielkim świętem dla mieszkańców gromady.

Na cokole figury przesłanie papieża
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                                                                        się zawiera, 
z powyższego hasła będzie Ci potrzebna pewna litera.
Pod stopą Maryi wąż się znajduje,
jego głowa drogę dalszą wskazuje.

Na tej ulicy szukaj dwóch lwów strzegących kamienicy.
Za nimi w lewo podejmiesz wędrówkę. 
Do placu dotrzesz, tam szukaj pomnika
naszych bohaterów. Dalsza historia z niego wynika.

W pamiętnym wrześniu Polski bronili, 
w bitwie nad Bzurą się wyróżnili.
Losy żołnierskie różnie się toczyły, 
pola walki niejedno życie zakończyły. 

Jedni wojacy do obozów trafili, 
inni armię Andersa zasilili. 
Losy wielu żołnierzy nadal są nieznane
i przez historyków groby ich poszukiwane. 

Na pomniku order pewien jest umieszczony,
Pułk za męstwo był nim odznaczony.
Przepisz z niego słowa
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to najwyższa odznaka wojskowa. 

Wróć na skrzyżowanie drogi
i niech tą drugą ulicą poniosą Cię nogi. 

W naszym mieście serdecznie witamy,
przy szkole Jedynce wyprawę zaczynamy.
Historię 70 Pułku Piechoty chcemy Ci przedstawić,
może uda się nam Ciebie zaciekawić.

Gdy Polska niepodległa w Europie zawitała,
jednostka wojskowa w Pleszewie postała.
Nasz pułk piechoty w koszarach stacjonował,
a przed II wojną w tej szkole się mobilizował.
W kampanii wrześniowej krew żołnierze przelewali, 
za patrona szkoły mieszkańcy ich wybrali.

Na budynku szkoły orzeł biały się znajduje, 
jego wzrok kierunek wędrówki Ci wskazuje. 
Wejdź za chwilę na teren kościoła, 
budynek wysoki obejdź dookoła.
Na murze ceglanym ważne tablice wiszą,
znajdź tę z powstańcem i uczcij bohaterów ciszą.

Z powstańców wielkopolskich nasz Pułk się wywodzi,
zaciągali się do niego pleszewianie młodzi. 



To tutaj żołnierze sukcesy sportowe odnosili,
z innymi drużynami pułkowymi współzawodniczyli.

Na końcu tej alejki dnia 1 września roku pamiętnego,
doszło do wydarzenia w skutkach tragicznego. 
Niemiecka awionetka bomby przy koszarach zrzuciła,
w wyniku nalotu życia kilka osób na tej ulicy pozbawiła.
 
Idąc wzdłuż stawu, spójrz na postać drewnianą, 
miń ją po lewej i stań przed czerwoną spiralą. 
Za nią, robiąc kroków kilka, jest murek ceglany,
tutaj wojskowy szpitalik został zbudowany. 

Widok na z lotu ptaka
14             się rozpościera,

to w nich życie ówczesnego Pułku się zawiera. 

Z tych koszar wymarsze na poligony się odbywały,
codzienne apele i ćwiczenia z bronią miejsce miały. 
Tam orkiestra wojskowa swe koncerty dawała
i działalność teatralna się rozwijała.
To tu dzieci do przedszkola uczęszczały
oraz huczne bale w kasynie się odbywały. 

Wróć teraz kawałek tą samą drogą, 
gdzie ludzik ze znaku kierunek wskazuje nogą.
Warto tu wspomnieć jak żołnierze gospodarnie działali
i handel w koszarach sobie organizowali. 
Żołd w markach kredytowych 70 pp każdy dostawał
i w spółdzielni żołnierskiej całość wydawał.

Dojdziesz teraz do skweru, na którym działo koszar pilnuje,
w latach ’30 tutaj pomnik Piłsudskiego się znajduje. 
Na początku wojny przez Niemców zniszczony, 
ciągnięty do Rynku – został całkiem rozkruszony.

Skwer ten teraz placem

nazwano,
1

w ten sposób o ważnym dowódcy Pułku przypomniano.
Chcąc poznać jego nazwisko wejdź na teren koszar,
nie zważaj na zakaz, to dostępny dla questowiczów obszar.

Na pierwszym budynku tablice na Ciebie czekają 
i odpowiedź na pytanie o nazwę placu skrywają.
Nim miejsce skarbu ukrytego poznasz,
Odgadnij hasło a rację nam przyznasz.
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Zrób kroków kilka od tablic na prawo,
jesteś blisko skarbu, zatem ruszaj żwawo.
Odszukaj drzwi, nad którymi „hotelik” widoczny,
ruszaj do niego krokiem bezzwłocznym.
Skarb tam w recepcji dobrze jest ukryty 
i przez Ciebie za chwilę będzie zdobyty.

Tutaj Twoja wędrówka śladami Pułku się kończy
Ta historia losy różnych osób łączy.
Dziękujemy, że przeszedłeś nasz Quest
Oddałeś w ten sposób bohaterom cześć.

Tematyka
Quest opowiada o miejscach i wydarzeniach związa-
nych  z 70 Pułkiem Piechoty stacjonującym w Plesze-
wie w okresie międzywojennym.

Gdzie to jest?
Pleszew – miasto powiatowe w południowej Wielko-
polsce, na skrzyżowaniu dróg 11 i 12. 
Start przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 imienia 70 
Pułku Piechoty w Pleszewie, ul. Szkolna 5.

Na czym to polega?
Podczas wędrówki rozwiązuje się zagadki i zadania, 
które doprowadzą do miejsca, gdzie ukryty został 
skarb, w postaci pieczęci.  Odcisk pieczęci w miejscu 
na skarb jest poświadczeniem ukończenia wyprawy. 
W załączonej Księdze Questowiczów możesz zostawić 
swój wpis.

Czas przejścia: ok. 90 minut.

Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  
w Pleszewie, ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew
tel. 62 74 28 358, biblioteka@bppl.pl

Fotografia: ze zbiorów Michała Kaczmarka 

Opiekunowie wyprawy: 
Renata Młodak, Izabela Wegner  
tel. 62 74 28 358, biblioteka@bppl.pl

Opieka merytoryczna i projekt serii: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu

Na zdobywców Wielkopolskich Questów czeka Odznaka 
Krajoznawcza PTTK „Wielkopolskie Questy – Odznaka 
Odkrywców Tajemnic”.

Szczegóły na www.regionwielkopolska.pl

Więcej questów znajdziesz na:
www.regionwielkopolska.pl
www.questy.com.pl
www.questing.pl

Pleszew 2017

Partnerzy:Quest przygotowano w ramach 
realizacji projektu „Biblioteka 
przewodnikiem po historii”.
Dofinansowano ze środków  
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Śladami  
pleszewskiego  
70 Pułku Piechoty


